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OTOITZA 
 
Jesus: zure aurrean autortu beharra daukagu 
ingurura egokituegiak gagozala 
eta ez gaituela ezagutzen zure ikasle lez 
ez eta aldiok behar daben profeta lez. 
 
Ez dogu salatzen —badaezpada—  
 gure arteko ustelkeria: 
geure ustelkerien atxaki lez hartzen doguz; 
ez doguz iragarten behartsuen eskubideak 
geure ondasunak murriztuko dabezelakoan… 
 
Atara gaizuz, Jesus, gure bildurretatik, 
egokiera ustelkor eta hiltzaile honetatik, 
eta egin gaizuz zure jarraitzaile sutsu 
eta gure aldiok behar daben 
 profeta itxaropen-emoile. 
 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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—Elizkizunotan alkartzen garanok gure bizitzako 
eredu Jesus izatea bilatu daigun eta haren 
maitasunaz maitatzea, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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rea salatzen dabelako. Hartu daigun babes Jain-
koaren errukian: 
 
—Jesus Jauna, gure artean Jainkoaren errukia 
zabaltzen dozuna, erruki, Jauna. 
 
—Jesus Jauna, katiguen askapena iragarten do-
zuna, Kristo, erruki. 
 
—Jesus Jauna, itsuei ikusmena eta ahulei adorea 
emoten deutsezuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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 Eta gehitu eban: «Hara Nik egia esan: Ez da 
profetarik bere herrian onartua danik. Benetan 
esaten deutsuet: Bazan emakume alargunik asko 
Israelen Eliasen sasoian, hiru urte eta sei hilabe-
tez euria egin barik egonik, lurralde guztian go-
sete gorria izan zanean; holan ere, Jainkoak ez 
eutsan hareetako inori bialdu Elias, Sidon he-
rrialdeko Sareptako alargunari baino. Eta bazan 
legenardunik asko Israelen Eliseo profetearen 
sasoian; holan ere, ez zan hareetako inor osatu, 
Siriako Naaman baino». 
 Honeek entzutean, sinagogan egozan guztiak 
amorruz bete ziran. Eta jagirik, Jesus herritik 
kanpora atara eta herria eregita egoan mendiko 
amildegira eroan eben, handik behera botateko 
asmotan. Baina Jesus hareen erditik igaro eta 
bere bidetik joan zan. 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
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Nire ahoak zure zuzentasuna iragarriko du, 
zure salbamena egun osoan. 
Zuk deustazu, Jauna, gazte nintzenetik irakatsi, 
orain arte ditut zure mirariak iragarri. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 

Profetea geure bizikerarako eredu izan daiteke: Jainkoaren 
zerbitzari izatea ez jako errez egiten, baina, harek ez deu-
tsola huts egingo eta eutsiko deutsola jakitean, aurrera 
egingo dau bildur barik. 
 
Jeremias Profetearen liburutik   (Jr 1, 4-5. 17-19) 
 

 Josias erregearen egunetan, honan berba egin eustan  
Jaunak: 
«Amaren sabelean sortu aurretik 
aukeratu zindudazan; 
jaio aurretik sagaratu zindudazan 
eta profeta izendatu 
nire mezua herriei iragarteko. 
Zu egon prest 
Nik agintzen deutsudan guztia hareei adierazotera joateko. 
Ez izan hareen bildur; 
bestela, Nik zeuri sartuko deutsut hareekanako bildurra. 
Gotorleku egiten zaitut gaur, 
burdinazko zutabe eta brontzezko hesi, 
herrialde guztiaren aurka. 
Burruka egingo deutsue, 
baina ez zaitue menperatuko; 
zeugaz izango nozu-eta, zu libratzeko». 
 —Holan dino Jaunak—. 
 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: ondo etorri urtean zeharreko lau-
garren domeka honetako liturgia ospatzera. 
Ageriko bizitzan sartzeaz bat Jesus gure maisuak 
aurkitu ebazan oztopoak mahairatuko jakuz: ha-
ren egintza batzuk txalotzen dabezan arren, ha-
ren bizikereak eta emoten dauzan azalpenek 
susmoak eta gorrotoa ere sortuazoten dabe bere 
herritarren artean. Honen aurrean, gure bizike-
reak zer dinon aztertuko dogu, ba, haren jarrai-
tzaile zintzo izan gura badogu, behintzat. 
Abestu daigun, jai-giroan sartzeko. 
 
Sarrera-abestia 
 

GOAZEN GUZTIOK BATERA Jaunarekin egotera. 
Goazen guztiok batera Jaunarekin egotera. 

 

 1 Pozik alkartu gaitezen Aita dogu-ta laguntzen. 
 

 2 Seme-alaba bezela zaindu gagizuz Zuk, Jauna. 
 

 3 Entzun daizala Jaun onak gure poz eta negarrak. 
 
DAMU OTOITZA 
Jesusen osakuntzak eta jakituria txalotzen do-
gunok, behar bada ez doguz hain eredugarri ha-
ren bizikerea eta haren azalpenak, geure bizike-
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
Zabal, otoi, Jauna, nere begiak, 
ikus ditzaten zure bihotzaren miragarriak. 
Bide-bazterrean bait nago itsu, 
senda nazazu: Zu, nere Jauna, Zu ikus zaitzadan. 
 
Zabal, otoi, Jauna, nere eskuak: 
beude zabalik, ta piztu bitzate bihotz ahulduak. 
Gaitz guztien gaindi, noan zurekin; 
har ni eskutik, gurutzera ere joan ahal nadin. 
 
Zabal, otoi, Jauna, nere bihotza, 
entzun dezadan, behartsuen deian, Kristoren boza. 
Askorentzat, Jauna, zu hila zaude; 
egon nerekin; inoiz gal ez nadin pitz nigan fede. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: Sal 28 

Sal 70,1-2.3-4.5-6ab.15ab eta 17 

 
 

R/. Nire ahoak iragarriko dau, Jauna, 
 zure salbamena. 
 
Zugana biltzen naz, Jauna, 
ez nadin lotsa sekula. 
Zuzena zarenez gero, aska eta onik atera nagizu, 
itzul nigana belarri hori, eta salba nagizu. R/. 
 
Izan zakidaz gorde-harkaitz, 
gaztelu sendo ni salbatzeko, 
nire harkaitz eta gaztelu Zu baitzaitut. 
Ene Jainko, aska nagizu gaiztoaren eskutik, 
bihurrien eta zapaltzauleen ukabuletik. R/. 
 
Zu baitzaitut, Jauna, nire uste ona, 
Zu, Jauna, gazte nintzenetik nire itxaropena. 
Zugan tinkatu naz amaren sabeletik, 
amaren erraietatik laguntzaile zindudazan. R/. 
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ESKARIAK 
 
† Besteak maitatzea ahalbidetzen dau Jainkoak 
gugan. jo daigun otoitzera gure bildurretatik 
atara eta gaurko profeta egin gaizan: 
 
—Elizearen alde: ausardiaz salatu daian, batez 

ere, bere barruan eta bere seme-alabengan 
dagoan ustelkeria, besteen ustelkeriak sala-
tzean entzuna izan daiten, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Gure gizarteak sufritzen dauzan bidegabekeria 

handienetan geuk ere badogua zerikusirik au-
tortu daigun eta alkarri lagundu hareik sala-
tzen eta hareetatik urteten, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Gure kontsumo eta eralgikeriak Natura hon-

datu eta mundua gal-zorian itzi dauala gogo-
tan hartu daigun, kontsumoa murriztu eta 
ekoizpen iraunkorrak sustatzeko, eskatu dei-
ogun Jaunari. 

 
—Mundu honek behar dauzan profeta salatzai-

leak, itxaropen emoileak eta txikienen maita-
leak sortu daitezan gure artean, Jesusen tes-
tigu izatera ere bultzatu gaiezan, eskatu dei-
ogun Jaunari. 
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Bigarren irakurgaia 
Gauza asko egin geikez, senideok, gure jainkozaletasuna 
agertzeko eta indartzeko; baina bat dogu beharrezko, ha 
barik beste guztiak ezer ez dira. Harek besteengana garoaz, 
euretaz arduratzeko. Entzun! 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 12, 31—13, 13) 
 
 Senideok: [Gura egizuez dohairik onenak. Eta orain bide 
bikainagoa adierazo gura deutsuet. Nahiz eta gizakien eta 
aingeruen hizkuntzetan berba egin, maitasunik ez badot, 
brontze soinulari eta ezkila tintinlari besterik ez naz. Nahiz 
eta profezi dohaia izan, nahiz eta misterio guztiak eta mun-
duko jakintza guztiak ezagutu eta mendiak lekuz aldatzeko 
adinako sinesmena izan, maitasunik ez badot, ez naz ezer. 
Daukadan guztia behartsuen artean banatu eta neure gorpu-
tza erreteraino emonda ere, maitasunik ez badot, ez deust 
ezertarako balio.] 
 Maitasuna eroan onekoa eta bihozbera da; ez dau bekaiz-
keriarik, ez handiusterik, ez harropuzkeriarik. Ez da lotsaba-
koa, ez berekoia, ez hasarrekorra; kaltea ez dau gogoan har-
tzen. Ez da bidebakokeriaz pozten, baina egian pozten da. 
Maitasunak dana parkatzen dau, dana sinesten, dana itxaro-
ten, dana ondo eroaten. 
 Maitasuna ez da sekula amatetan. Profezia dohaia desa-
gertu egingo da, berbeta arrotzez hitz egitea amaitu, jakin-
tza ere desagertu. Erdizkakoa da-eta gure ezaguerea, erdiz-
kakoa gure profezia; eta, bete-betekoa heltzean, desagertu 
egingo da erdizkakoa. Ume nintzanean, ume lez berba egiten 
neban, ume lez sentitzen neban, ume lez pentsetan. Gizon 
egin nazanean, itzi egin ditut ume-gauzak. Orain dana ilun 
ikusten dogu, ispiluan lez; orduan, aurrez aurre ikusiko dogu. 
Orain erdizka ezagutzen dot; orduan, oso-osoan ezagutuko 
dot, Jainkoak ni ezagutzen nauan lez. 
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 Hiru gauza doguz oraindik, iraunkor diranak: sinesmena, 
itxaropena eta maitasuna; baina maitasuna da hiruretan han-
diena. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Beti txalotzen dogu Jesus, ala entzungor egiten 
deutsogu gure geldokeria eta arduragabekeria 
salatzen deuskuzanean? Egin deiogun harrerea 
ebanjelioari, Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 4, 21-30) 
 
 Aldi haretan, Jesus honan hasi jaken berba 
egiten: «Gaur bete da, orain entzun dozuen Li-
buru Santuko hitz hau». Guztiek Jesusen alde 
berba egiten eben eta harriturik egozan Jain-
koaren onginahiaz esaten zituanakaitikk. Baina 
honan inoen: «Ez al da, bada, Hau Joseren se-
mea?» 
 Orduan, Jesusek esan eutsen: «Harako esaera 
ha gogorarazoko deustazue, behar bada: "Osa-
gile, osatu zeure burua", eta esango: "Egizuz 
hemen ere, zeure herrian, Kafarnaumen egin ei 
dozuzan gauzak"». 


